
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201511288

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Originálny toner Samsung MLT-D204L, Samsung CLT-K4072S, HP Q5949X alebo

ekvivalent

Názov:

originál, toner, Samsung MLT-D204L, Samsung CLT-K4072S, HP Q5949X  alebo

ekvivalent

30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov; 60000000-8 - Dopravné

služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych

služieb okrem prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Nové originálne tonery do tlačiarní  Samsung MLT-D204L, Samsung CLT-K4072S, HP Q5949X•

Predmetom zákazky nie je nákup repasovaných, alternatívnych ani kompatibilných tonerov.•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

1ksSamsung MLT-D204L, čierny, originál náplň, kapacita 5000 strán

1ksSamsung CLT-K4072S, čierny, originál náplň, kapacita 1500 strán

1ksHP Q5949X, čierny, originál náplň, kapacita 6000 strán

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Nový originálny tonerCharakteristika pre typ tonera

Rozumie sa ako originálne príslušenstvo od daného

výrobcu

Originálny toner

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Cena je vrátane dopravy a vyskladnenia na mieste plnenia

S dodávkou tonerov požadujeme dodací list

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek, množstvo, jednotkové ceny bez DPH, sadzbu DPH ku každej položke a celkovú

cenu za položku.

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Okres:

Kraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:
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Obec:

ks

3,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

24.6.2015 15:03:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 186,500 EUR vrátane DPH)

4.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Kúpna zmluva

Neuplatňuje sa

4.7    Druh osobitných ustanovení OPET:

VI. Kritéria ponuky

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:

100

Cena s DPH

Váha:

Hodnotiace kritérium:

VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 12.6.2015 15:02:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

12.6.2015 15:17:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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